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Club d'Activitats i
Viatges Culturals
Viatje Cultural

Excursions de Marxa Nòrdica

Dijous 13 Setembre Xerrada Presentació Temporada 2018/19 –
Excursions de Natura i Senderisme

Excursions de Senderisme | Programa Mensual |
Senderisme Cultural | Tarda | | Hora de sortida: 18:30 |
Preu: Gratuïta Socis

Dilluns 31 Desembre Més visites culturals per Barcelona Programa Mensual | | | | Hora de sortida: 00:00 | Preu:
Gratuïta Socis

https://centroeuropeo.com/www.centreeuropeu.cat
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Programació d’Activitats i Viatges Culturals

Excursions de Senderisme | Programa Mensual | Senderisme Cultural | Tarda |

Dijous, 13 setembre 2018 | Sortida: 18:30 | Preu: Gratuïta Socis
Xerrada Presentació Temporada 2018/19 – Excursions de
Natura i Senderisme
Aprèn sobre la pràctica de les caminades en el medi natural
Intentarem resoldre els teus dubtes sobre les caminades en la natura i t'indicarem les informacions que
hauràs de tenir en compte en llegir el programa d’una excursió, per tal de triar-ne la que més s'ajusti a la
teva experiència, a la teva condició física i als teus interessos esportius i/o culturals.
Notes: Presentació divulgativa a l'Auditori Espai Social Calàbria. (c/Calàbria 66, Metro L1 Rocafort)
Activitat Gratuïta, però cal inscriure’s prèviament. Es recomana dur-hi material per escriure (paper i
bolígraf). Entre totes les persones assistents se sortejaran 4 sortides de Senderisme d’un dia.

Programa Mensual | | |

Dilluns, 31 desembre 2018 | Sortida: 00:00 | Preu: Gratuïta Socis
Més visites culturals per Barcelona
Properes visites d'Art i Història
Notes: Properament anirem inserint al web les noves visites culturals que estem organitzant per als
propers mesos de 2018. Per això, us recomanem anar consultant amb freqüència el web, on podreu
veure aquestes noves activitats que estem preparant.

Inscripcions
Per Correu Electrònic, a qualsevol dels nostres emails: info@centreeuropeu.cat / info@centroeuropeo.com
Online a la nostra web www.centroeuropeo.com/contacte
Inscripcions per telèfon:  93 430 99 79

Matí: d’11 a 13h30
Tarda: de 17 a 20h30

Personalment de dilluns a divendres de 17 a 20h30 al Centre Europeu – Av. Diagonal 441 – Barcelona.

Per poder garantir la plaça d’una sortida, un cop confirmada la reserva, cal fer a continuació el pagament corresponent de la bestreta o paga
i senyal d’un viatge. No és possible guardar places d’excursions i viatges, si no s’ha fet el pagament corresponent.

Pagaments
Formes de pagament dels viatges i excursions

Per poder garantir la plaça d’una sortida, un cop confirmada una reserva, cal fer tot seguit el pagament de l’import total de l’excursió, o de la
bestreta (paga i senyal) d’un viatge. No és possible guardar places d’excursions i viatges, si no s’ha fet el pagament corresponent. Els
pagaments es poden fer :

1.- Personalment a les nostres oficines, en efectiu o targeta, de dilluns a divendres de 11 a 14 h i de 17 a 20 h.

2.- Per Internet a través de la nostra web (amb targetes VISA o MASTERCARD) – Apartat: Pagaments / Pagos.

3.- Per Línia Oberta de CaixaBank (Clients de La Caixa): Apartat “Pagaments a tercers” amb codi entitat: 0431 778

4.- Per ServiCaixa (Caixers de CaixaBank): Apartat “Pagaments a tercers” (sense codi de barres) amb codi entitat: 0431 778

5.- Per ingrés a:  BBVA:  ES 76 -0182 -4853 -5302 -0308 -8654    /   CaixaBank: ES 37 -2100 -3277 -1122 -0025 -5011

 Notes: A CaixaBank (La Caixa) no es poden fer pagaments a les finestretes amb empleats, cal fer-ho exclusivament als caixers de
ServiCaixa. Cal buscar l’apartat: PAGAMENTS / PAGAMENTS A TERCERS (sense codi de barres): Entitats, col·legis, etc. Recordeu que no
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cal escriure el número de compte. Només el codi d’entitat de Centre Europeu de 7 xifres:  0431 778.

 Important: Cal fer cada pagament diferent per separat. No oblideu escriure nom i cognom de la persona i el viatge o excursió.

Autobús i horaris

1a parada: Muntaner 213 (entre Av. Diagonal i Londres, a la vorera del Bar
Velòdrom) i al costat del C.Europeu.

Hora de Sortida indicada en el
programa

2a parada: València 266 (Parada bus entre Pg.Gràcia i Rbla. Catalunya (Metro L3-L4 i
Renfe Passeig Gràcia).

5 minuts després, aprox.

3a parada: València 460 (Parada bus entre Marina i Lepant, a prop Metro L2-
L5 Sagrada Família).

10 minuts després, aprox.

4a i última parada: Av.Meridiana 388 (Parada bus del xamfrà amb Passeig Fabra i
Puig, junt Metro L1). ATENCIÓ: NO és a l’estació d’autobusos.

20 minuts després, aprox.

Sortida: Per al bon funcionament de les activitats i viatges, els horaris es compleixen de manera estricte. Per aquest motiu, es demana als
participants la màxima puntualitat. L’horari que indiquem a la “sortida” de cada excursió o viatge serà sempre el corresponent a la
primera parada des del Centre Europeu, al c / Muntaner 213 (entre l’Av. Diagonal i Londres, a la vorera del Bar Velòdrom).

Arribades: A no ser que s’indiqui el contrari en el programa corresponent, l’arribada de les sortides d’autocar d’un o més dies, sol ser entre
les 19 h i les 21 h, aprox.
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